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La volta al món, amb Bruixes Burriac

Marlango en concert

CLINC!, amb Cia. Pep Bou

Cotó, amb Txo Titelles

Equilibristes, amb Farrés Brothers  
+ Amants de Lulú

Berto Romero sigue con nosotros

Contes amb swing, amb Cia. Sonor

Cançons per aprendre, amb Dàmaris Gelabert

La Colònia en concert

Lluny de Nuuk, amb Tramoia

Pulmons, amb Sixto Paz Produccions

L’Endrapasomnis, amb Teatre al Detall 
i la Tresca i la Verdesca

Zing en concert

La pau retorna a Atenes, amb Trocateatre

Fet a Sant Celoni 

Programació familiar

1 febrer

7 febrer

21 febrer

1 març

7 març 

20 març

28 març

5 abril

11 abril

17 i 18 abril

25 abril

3 maig 

9 maig

15, 16 i 17  
maig

 

M

M

M

T

T

T

T

T

D

 

M DTMúsica Teatre Dansa



4

La volta al món
Les Bruixes reben una trucada 
de l’alcalde de La Gran Ciutat: 
necessita la seva ajuda i els de-
mana que hi vagin. Elles accep-
ten l’encàrrec i deixant-se portar 
pel seu esperit aventurer deci-
deixen anar-hi pel camí llarg i fer 
“la volta al món”... 

Alba Mesa, Laura Ventura i Sara Ytchart > intèrprets
Argi Iàñez > direcció musical
Xavi Miret i Argi Ibàñez > direcció artística

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran 
Durada: 50 minuts 

Diumenge, 1 de febrer

Bruixes Burriac

Promoció Teatre i forquilla 2x1

Preu: 3 €. Menors de 2 anys gratuït Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.
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El Porvenir
Marlango

Música

Marlango tornen per demos-
trar-nos que les seves melodies 
són tan dolces, suaus i nocturnes 
com sempre i que la lluminosi-
tat del seu repertori és gairebé 
imprescindible. A més a més, la 
banda liderada per Leonor Watling 
i Alejandro Pelayo torna amb un 
sisè disc d’estudi encara ben calentó, El porvenir. Un disc en què 
aquest duo renova el seu poder natural per emocionar amb les 
seves històries plenes de lirisme.

Leonor Watling > veu, Alejandro Pelayo > piano,  
Ceiso Ferrero  > guitarra, Gonzalo Maestre > bateria  
Manuel Bagües > baix

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora 15 minuts

Dissabte, 7 de febrer

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €. 
Sopar + espectacle: de 19 a 25 € Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.

Gaudeix de la promoció SOPAR + ESPECTACLE
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Companyia Pep Bou
CLINC!

Hora: 18 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora

Dissabte, 21 de febrer

“Clinc!” simbolitza el canvi d’acti-
tud que tenen les persones quan 
deixen de veure la vida de forma 
pessimista; quan decideixen con-
templar la bellesa del seu entorn 
i començar a cooperar enlloc de 
viure de forma aïllada. Aquest 
canvi d’actitud s’assoleix mitjançant la manipulació dels ele-
ments quotidians de la realitat: l’ús de l’aigua, el sabó, els tubs, 
cercles, màquines de vapor de fum, etc...

Isaias Antolín, Eduard Telletxea i Agustí Sanllehí > intèrprets 
Jep Vergés > tècnic, Pep Bou > direcció

Preu: 3 €. Menors de 2 anys gratuït Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.
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Txo Titelles
Cotó
Hi ha molts conills, i molt diferents: 
uns són alts com un campanar, al-
tres baixos com un bolet; uns lents 
com tortugues,altres ràpids com el 
llamp; uns salten tot el dia, altres 
badallen sense parar...això sí, tots 
tenen les orelles ben dretes. Bé, 
tots, tots, no: en Cotó té una orella 
caiguda, i això no li agrada gens.

Mireia Peña i Esther Cabacés > titellaires
Nartxi Azcargorta > direcció 

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita
Durada: 50 minuts

Diumenge, 1 de març

Promoció Teatre i forquilla 2x1

Preu: 3 €. Menors de 2 anys gratuït Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.
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Farrés Brothers + Amants de Lulú
Equilibristes

Teatre

Un petit accident lleu i fortuït, com 
és relliscar en un pas de vianants 
mullat de pluja, provoca un gir en 
la vida d’un home gris. Ens ho ex-
plica de viva veu, acompanyat d’uns 
amics músics que no han sabut dir-li 
que no a la seva dèria. Contempla-
rem el petit món que ell s’ha creat per tal de no caure de nou dins 
el pou on va viure tant de temps. Mica en mica, ens mostrarà el seu 
passat... i com encara el futur. Futur, aquesta paraula tan inexistent. 
Veurem, al capdavall, que tot el que ens envolta penja d’un fil.

Pep Coca (contrabaix), Adrià Bonjoch (guitarra),  
Josep Massana (violí), Pep Farrés > intèrprets
Jordi Palet i Pep Farrés > direcció

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Durada: 1 hora

Dissabte, 7 de març

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €. 
Sopar + espectacle: de 19 a 25 € Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.

Gaudeix de la promoció SOPAR + ESPECTACLE

Fes el toc 
mentre gaudeixes 
de bona música



Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 35 minuts

Divendres, 20 de març

Cia. El Cansancio

Berto Romero  
sigue con nosotros

Els traumes que arrossegava des de menut 
pel seu aspecte físic i la conflictiva relació 
amb la seva família l’havien portat a anar do-
nant tombs per la vida. Diguem-ho clar: no es-
tava bé. Però Berto ha tornat. Ara és un pare 
responsable, un còmic respectat i està asso-
lint la maduresa. A punt d’arribar a la quaran-
tena, creu haver après algunes lliçons que vol 
compartir amb nosaltres.

Berto Romero > intèrpret
Iván Rodríguez i Miquel Company > música
Berto Romero i Miquel Company > direcció
Berto Romero i Rafel Barceló > guió

Monòleg

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €. 
Sopar + espectacle: de 19 a 25 € Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.

Gaudeix de la promoció SOPAR + ESPECTACLE

9
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Cia. SONOR
Contes amb swing

Un espectacle de Paula Farran 
Álvarez i 10 intèrprets més.

L’obra se situa en una antiga bi-
blioteca dels anys 20, on hi treba-
lla un bibliotecari trist i amargat, 
immers en la rutina. Un dia comencen a passar coses es-
tranyes... la biblioteca li presenta dos contes molt especials: 
la Ventafocs i Pinotxo. Serà una experiència que canviarà la 
seva visió de la vida.

Hora: 21 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora 5 minuts

Dissabte, 28 de març

Preu: 8 €   
Venda d’entrades: a les taquilles del Teatre una hora abans de l’espectacle.

Dansa
Fet a  
Sant  
Celoni
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Dàmaris Gelabert

Cançons per  
aprendre

Aprendre a través de les cançons 
és una de les formes d’aprenentat-
ge més lúdica, màgica i memora-
ble. El concert inclou cançons per 
aprendre i memoritzar aprenentat-
ges bàsics, per aprendre música, 
per a l’adquisició d’hàbits, cançons 
motrius, per moure’ns i ballar i cançons per aprendre sobre les 
emocions i els sentiments.
Es tracta d’un concert participatiu amb recursos visuals i amb la 
participació activa dels infants. Aprendre mentre ens ho passem 
bé, així és com s’aprèn!

Dàmaris Gelabert > intèrpret, Adrià Martínez > assistent

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Durada: 50 minuts

Diumenge, 5 d’abril

Promoció Teatre i forquilla 2 x 1

Preu: 3 €. Menors de 2 anys gratuït Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.
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Música

La Colònia
La Colònia és un projecte que vol 
passejar-se pel món balcànic a tra-
vés de les cançons que Xavi Ciu-
rans (Gertrudis) tenia guardades en 
un calaix. Un concert molt especial 
amb tocs de cabaret, projeccions, 
audiovisuals i col·laboracions. Tot i ser una banda purament musi-
cal, La Colònia es presenta com un conjunt aglutinador de diferents 
disciplines i es transforma, per tant, en un projecte transversal, on 
hi caben les arts plàstiques, audiovisuals, escèniques i sonores.

Xavi Ciurans > veu i guitarra, Albert Galcerà > acordió,  
Lluís Chabuch > contrabaix, Albert Carbonell > violí,  
Gerard Masip > bateria, Ramon Sendra > tècnic de so 
Arnau Casanoves > disseny

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Durada: 1 hora i 10 minuts

Dissabte, 11 d’abril

Gaudeix de la promoció SOPAR + ESPECTACLE

en concert

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €. 
Sopar + espectacle: de 19 a 25 € Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.

Fes el toc 
mentre gaudeixes 
de bona música
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Lluny de Nuuk
Malgrat que comença amb un aire dis-
tret i amb pinzellades de comèdia, Lluny 
de Nuuk és un text que s’endinsa en la 
foscor d’una família instal·lada en una 
harmonia aparent. El dia del casament 
d’una de les filles, el nucli familiar es tro-
ba per assistir a la celebració. Ben aviat, 
però, la descoberta d’un fet inesperat servirà com a detonant de tot 
un seguit se situacions crítiques: un munt de secrets sortiran a la 
superfície, i en conèixer allò que han ignorat durant tants anys, els 
personatges descobriran que aquells que creien tan propers són 
en realitat, uns autèntics desconeguts.

Marçal Canadell, Mayte Santiago, Enric Simó, Victòria Garriga, 
Eduard Márquez, Andreu Querol, Georgina Pérez, Ivette Sánchez 
i David Delgado > intèrprets, Roger Serrat, Marta Planells, Joan 
Cros, Enric Tarragó, Mònica Lloret i Marta Dominguez > equip 
tècnic i producció, Jordi Serrat > direcció

Hora: 22 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Durada: 2 hores

Divendres, 17 i dissabte 18 d’abril

Preu: 8 €
Venda d’entrades: al web www.tramoia.cat (promoció 2x1) i  
a les taquilles del Teatre una hora abans de l’espectacle.

Teatre
Fet a  
Sant  
Celoni

Tramoia



Sixto Paz Produccions
Pulmons

Hora: 20 h 
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita  
Durada: 1 hora i 30 minuts

Dissabte, 25 d’abril

En un moment d’ansietat global, 
terrorisme, canvi climàtic i inesta-
bilitat política, una jove parella con-
templa tenir un fill. Si s’ho pensen 
massa, no ho faran mai. Però si no 
s’ho pensen bé, podria ser un de-
sastre. Volen tenir un fill basant-se 
en les raons correctes però… quines són les raons correctes? I 
què serà el primer en destruir-se, el planeta o la relació? L’obra de 
Duncan Macmillan dóna veu, a través de dos personatges imper-
fectes però profundament humans, a una generació per la qual la 
incertesa és una forma de vida.

Pau Roca i Carlota Olcina > intèrprets
Marila Samper > direcció

Gaudeix de la promoció SOPAR + ESPECTACLE

Teatre

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €. 
Sopar + espectacle: de 19 a 25 € Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.
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Teatre al Detall i La Tresca i la Verdesca
L’Endrapasomnis

Hora: 12 h 
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita
Durada: 1 hora

Diumenge, 3 de maig

Aquesta és la història d’una prin-
cesa que no pot dormir perquè té 
por a la foscor, del gran viatge que 
emprèn el seu pare (el rei del país 
de la Bonason) per cercar un re-
mei que guareixi el mal de la seva 
filla i de com el rei, finalment troba 
el remei en un personatge màgic i estrany que s’alimenta dels 
malsons: l’Endrapasomnis. Una història onírica i màgica que par-
la de la por, del valor terapèutic dels contes i de com busquem 
remeis i solucions ben lluny quan la resposta es tan senzilla i tan 
evident que a vegades, fins i tot, és dins de nosaltres mateixos. 

Xavier Idàñez i Txell Botey (Teatre al Detall), Claudi Llobet, Jordi 
López i Toni López (músics, La Tresca i la Verdesca), intèrpret
Joan Maria Segura, direcció

Promoció Teatre i forquilla 2x1

Preu: 3 €. Menors de 2 anys gratuït Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.
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en concert
Zing

Hora: 20 h 
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita
Durada: 1 hora

Dissabte, 9 de maig

Zing neix l’any 2010, a partir del 
desig de conèixer, gaudir i difon-
dre la música popular d’arreu del 
món. El repertori ofereix un assor-
timent de música de països i estils 
variats, la majoria de la mediter-
rània i de l’est d’Europa, música 
klezmer (jueva), grega, de Mace-
dònia, d’Israel, de Bulgària, de Balears i, com no, de Catalunya.

Anna Calvo > violí, Núria Alfaras > acordió i  
Sandra March > guitarra i percussions

Gaudeix de la promoció SOPAR + ESPECTACLE

Teatre

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €. 
Sopar + espectacle: de 19 a 25 € Venda d’entrades: Al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
A través de la pàgina web www.santceloni.cat/alateneu.  A les taquilles del teatre, 
una hora abans de l’espectacle.
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Fes el toc 
mentre gaudeixes 
de bona música



Trocateatre
La pau retorna a Atenes

Hora: dia 15 i 16 a les 21.30 h, dia 17 a les 18 h 
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita
Durada: 1 hora 15 minuts

Divendres 15, dissabte 16  
i diumenge 17 de maig

L’estiu de 1994, Trocateatre va pre-
sentar  el seu primer muntatge “La Pau 
retorna a Atenes”, una sàtira mordaç 
sobre la guerra  ambientada a l’antiga 
Grècia.  Després de 21 anys ha decidit 
treure-li la pols i afegir tota la salsa i 
l’experiència acumulada durant aquest 
anys. Aquesta és una obra divertida, gamberra, disparatada i 
amb un punt amarg, és Trocateatre en estat pur.

Velles i noves glòries de Trocateatre > intèrprets

Preu: 5 € Venda d’entrades: a partir de l’1 de maig a Kaelium (c. Major, 76), Per-
ruqueria Bet (Sant Ponç) i a les taquilles del teatre una hora abans de l’espectacle. 
També podeu reservar les entrades a la web de Trocateatre www.trocateatre.org

17

Teatre
Fet a  
Sant  
Celoni
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Promoció Espectacle + Sopar
Sant Celoni Cuina i l’Ajuntament us ofereixen la possibilitat de gaudir 
d’algun dels espectacles de la programació A l’ATENEU i el mateix dia 
anar a sopar a un dels restaurants del col·lectiu a un preu irresistible!

- Promoció Espectacle + Sopar a pizzeria: 19 euros.  
Establiments participants: Pizzeria Angolo i Pizzeria Ventidue

- Promoció Espectacle + Sopar a restaurant: 25 euros.  
Establiments participants: Aroma, El Rebost, Els Avets,  
La Llar, La Parra i Syrah.

Espectacles dins d’aquesta promoció:  
Marlango, Equilibristes, Berto Romero, La Colònia, Pulmons i Zing.
 
Condicions de la promoció: 
Aquests packs només es podran adquirir de manera anticipada al  
Centre Municipal d’Expressió (de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h) 
o bé en línia a www.santceloni.cat/alateneu. Per disposar de plaça al  
restaurant escollit, és imprescindible fer la reserva prèvia. 

Les places són limitades.



Promoció Menú infantil de regal

19

El mateix diumenge de l’espectacle familiar a l’hora de dinar,  
presentant 2 entrades alguns restaurants de Sant Celoni Cuina  
ofereixen per cada 2 menús d’adult, 1 menú infantil de regal.

Establiments participants: Angolo, Aroma, El Rebost, Els Avets,  
La Llar i La Parra
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www.santceloni.cat/alateneu
www.facebook.com/alateneu.santceloni


